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Technische nota 3 - 

Listing van de uitgaven 

Datum  04 mei 2017 

Onderwerp Identificatie van de aan te leveren informatie in de listing van de uitgaven.   

Statuut 

Schriftelijk voorstel van de Administratie – 24 maart 2017 

Schriftelijke reactie van de federaties  – 27 maart 2017 

Bespreking tijdens vergadering -  28 maart 2017 

Voorbeelden van listing van facturen aangeleverd door de federaties  – 14 

april 2017 

Bespreking tijdens vergadering - 02 mei 2017 

Synthese van de werkzaamheden voor een voorstel aan het  NGSOC van 29 

mei 2017 
 

1. Wettelijke referenties : Art. 49, §1  

 

Art. 49. § 1. De administratie kan een audit van het financiële rapport uitvoeren, of een derde daartoe 

machtigen, binnen een termijn van 24 maanden na de indiening van dit rapport.  

Behalve in geval van overmacht, levert de organisatie die een subsidie heeft ontvangen binnen 10 

werkdagen na het verzoek van de administratie of van een daarvoor gemachtigde derde, per 

aangetekende post, de listing van de uitgaven die bij de outcomes of bij de gecontroleerde begro-

tingsposten horen. De organisatie geeft bovendien toegang tot alle bewijsstukken die nuttig gevonden 

zijn door de entiteit die de audit uitvoert. 

2. Voorstel 

 

 Het model van de listing van verantwoordingsstukken niet meer verplicht maken. 

o De financiële controle zal gebeuren op basis van de listing gevraagd door de administratie. 

o Met het oog op het bevorderen van vereenvoudiging is het de CMO’s en de IA’s toegelaten 

de listing van de uitgaven aan te leveren in functie van de structurering of de architectuur 

van hun eigen analytische boekhouding, zodat ze aan de vragen kunnen beantwoorden 

zonder de informatie opnieuw te moeten formateren.  

o De ANGS krijgen evenwel een overzicht van de informatie die op één of andere manier in 

de listing moet prijken die zal overgemaakt worden als antwoord op de vraag van de 

administratie . 

o Indien deze informatie niet onmiddellijk verschijnt in de benamingen van de listing van de 

facturen, moet ze er toch uit afgeleid kunnen worden.  Dit houdt in dat de ANGS het 

glossarium van de gebruikte analytische codes moeten aanleveren (hun « vertaling ») om 

de administratie toe te laten het verband te leggen tussen de codes en de vereiste informatie. 
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o Er wordt, waar nodig, een onderscheid gemaakt tussen koepelorganisaties die niet zelf 

projecten uitvoeren, en de eigenlijke projectuitvoerders.  

 

 

 Pragmatiek bij toepassing van de 10 dagen-regeling, in het bijzonder in het geval van 

koepelorganisaties. Op te lossen door planning vooraf kenbaar te maken. 

 

 

3. Concretisering 

 

Inventaris van de vereiste informatie die kan afgeleid worden van de listing van de verantwoor-

dingsstukken: 

o Algemene informatie: 

 Naam van de organisatie. 

 Onderscheid in de listing tussen: operationele kosten/ beheerskosten / structuur- of 

administratiekosten.  

 Zo nodig, de naam van het land. 

 Zo nodig, het nummer van de outcome. 

 Het jaar waarop de listing slaat 

o Specifieke informatie : 

 Het onderscheid tussen de rubrieken en de budgetposten : 

 Voor de operationele kosten : de budgetposten  Partners /Samenwerkingen  

/Lokaal kantoor/Hoofdzetel en de algemene budgettaire rubrieken: 

investeringen, werking en personeel (indien van toepassing)  

 Voor de beheerskosten : de evaluatie- en auditkosten, de personeelskosten 

en de andere kosten.  

 Voor de administratiekosten: de algemene budgettaire rubrieken 

(investeringen, werking en personeel) 

 De code/het nummer/de referentieomschrijving van het verantwoordingsstuk 

 De boekhoudkundige periode van het verantwoordingsstuk.  

 Het onderwerp van het verantwoordingsstuk  

 De naam van de contractant / Naam van de leverancier  

 Het bedrag dat op het verantwoordingsstuk staat, zo nodig in lokale munt. 

 Het bedrag van het verantwoordingsstuk, zo nodig omgezet in euro.  

 Het bedrag ten laste van de subsidie.  

 De som van de bedragen per rubriek in overeenstemming met de tabellen van de 

budgettaire opvolging.  

o Andere informatie : 

 Informatie over de gebruikte wisselkoersen: de gemiddelde gewogen wisselkoers/ 

de effectief gehanteerde wisselkoers.   
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Opmerking : 

o Aangaande de naam van de contractant / Naam van de leverancier:  bij de transversale 

controles (zie Technische nota – Benadering van de financiële controles) is het de 

bedoeling de uitgaven te onderscheiden die door de hoofdzetel, het lokaal kantoor of de 

lokale partners zijn uitgevoerd, maar ook die uitgaven die uitgevoerd zijn door de 

organisaties betrokken bij de samenwerkingen.  

 

 

 


